
Zmluva o skladovaní 
podľa § 527 a nasl. ObchZ 

PULZAR, s. r. o. Podtatranská 4559, 058 01 Poprad, zastúpený konateľom Ing. Jozefom Ra-
tajom, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 2145/P 
IČO: 31 702 465 
ďalej ako skladovateľ na strane jednej 

a 
Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, Poprad, zastúpené riaditeľkou PhDr. 
Magdalénou Bekessovou 
IČO: 37 781 171 
ďalej ako ukladateľ na strane druhej 

po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony, uzavierajú túto 

zmluvu o skladovaní 

Ukladateľ je príspevkovou organizáciou PSK Prešov. Pre uskladnenie svojho materiálu 
a zbierkových predmetov do času ukončenia rekonštrukcie objektu Múzea nemá dostatok 
skladovacích priestorov. Takýmito priestormi naopak disponuje skladovateľ, ktorý je 
podnikateľom s predmetom činnosti maloobchod a veľkoobchod, avšak v súčasnej dobe pre 
seba príslušné skladovacie priestory nepotrebuje a je ochotný ich ukladateľovi na dobu jeho 
potreby poskytnúť. 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Skladovateľ sa zaväzuje, že od ukladateľa prevezme materiál a zbierkové predmety 
uvedené v prílohe č. 1,2 k tejto zmluve, uloží ich vo svojom sklade a bude ich po 
dobu skladovania opatrovať. Príloha č. 1 a č. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. 

2. Ukladateľ sa zaväzuje, že skladovateľovi zaplatí za uskladnenie svojich vecí odplatu 
vo forme skladného. 

Článok 2 
1. Ukladateľ je povinný odovzdať veci uvedené v čl. 1 tejto zmluvy do jedného mesiaca 

odo dňa uzavretia tejto zmluvy s tým, že ak tak neurobí a v tejto lehote sa zmluvné 
strany nedohodnú inak, zmluva zanikne. 

2. Miestom odovzdania vecí je skladovací priestor skladovateľa v mieste sídla 
skladovateľa. 

3. Ukladateľ je povinný odovzdať skladovateľovi veci riadne zabalené a označené tak, 
aby sa zabránilo vzniku škody a možnej zámene veci. 

4. Skladovateľ je povinný od ukladateľa veci riadne prevziať a potvrdiť mu ich prevzatie 
vydaním skladištného listu s náležitosťami uvedenými v ust. § 528 ods. 3 ObchZ 
s tým, že tento skladištný list bude znieť na ukladateľa. 



5. Skladovateľ je povinný uložiť veci ukladateľa oddelene od ostatných skladovaných 
vecí a zabezpečiť, aby bolo jasné, že ide o veci ukladateľa. 

Článok 3 
Skladné 

1. UkladateP sa zaväzuje platiť skladovateľovi za uloženie svojich vecí skladné 
stanovené dohodou a to v sume 170,- EUR s DPH vo výške 34,- EUR, spolu skladné 
vo výške 204,- EUR /slovom: dvestoštyri 0/100 EUR1 a to za každý začatý mesiac 
skladovania počnúc dňom odovzdania a prevzatia vecí k uskladneniu. 

2. V skladnom sú zahrnuté všetky náklady spojené so skladovaním s výnimkou 
poistného. 

Článok 4 
Platobné podmienky 

1. Ukladateľ je povinný platiť mesačné skladné podľa čl. 3.1. tejto zmluvy prevodom na 
bankový účet skladovateľa a to najneskôr do 10 dní od začiatku každého začatého 
mesiaca skladovania. 

2. Pre prípad omeškania s platením skladného zaväzuje sa ukladateľ zaplatiť 
skladovateľovi úrok z omeškania v súlade s prísl. ustanoveniami ObchZ. 

Článok 5 
Zodpovednosť za škodu 

1. Skladovateľ zodpovedá ukladateľovi za škodu na skladovaných veciach od ich 
prevzatia po celú dobu skladovania, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti. 

2. Skladovateľ sa zbaví zodpovednosti za škodu na uskladnených veciach, ak bola 
spôsobená ukladateľom, vadnosťou veci alebo obalov, na ktoré skladovateľ upozornil 
ukladateľa záznamom v skladištnom liste pri odovzdaní a prevzatí veci, poprípade 
ktorú nemohol pri odovzdaní a prevzatí výrobkov skladovateľ objaviť. 

3. Ukladateľ zodpovedá skladovateľovi za škodu spôsobenú skladovateľovi 
skladovaním veci ukladateľa, najmä ak neupozornil skladovateľa na nebezpečie 
vzniku škody. 

Článok 6 
Trvanie a skončenie zmluvného vzťahu 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 8. 2015. 
2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať písomne bez 

uvedenia dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína 
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej 
strane. 
Účastníci zmluvu môžu zmluvný vzťah ukončiť i vzájomnou dohodou v písomnej 
forme. 

3. Skladovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, k mu ukladateľ zatajil 
nebezpečnú povahu veci a skladovateľovi tak hrozí značná škoda, alebo ak sa 
ukladateľ ocitne v omeškaní so zaplatením skladného najmenej za dva mesiace. 



Riešenie sporov 

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory z tohto zmluvného vzťahu predovšetkým zmie-
rom. Ak sa takto spor nepodarí vyriešiť, príslušným na konanie je miestne príslušný vše-
obecný súd. 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží jedno vyhotovenie. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi zmluvy a účinnosť 
dňom nasledujúcim po jej zverejnení. 

Prílohy: zoznam uskladnených vecí v prílohe č. 1 a č. 2 

V Poprade 
PULZAR, s.r.o. 
Ui. Podtatranská 4559 
058 01 P O P R A D 
IČO: 317 02 465 
!Č DPH: SK2020514584 
O.'ň- ?02'QS 14584 

V Poprade 2. marca 2015 
PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE 

VoŕoncL'ťíhrt 7O/á 

ici./i&x: uj)Z/ / ÍL 16 oo 

PULZAR, s. r. o. Poprad 
zast. Ing. Jozef Rataj, konateľ 
ako skladovateľ 

JL 
Podtatranské múzeum v Poprade 
zast. PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová 
ako ukladateľ 


